
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਡਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕੀਤੀ ਹੈ 
*************************************************** 
     ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ (18 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਭਾਰਤ, ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨ ਅਤ਼ੇ ਵਿਲੀਪ੍ੀਨਜ਼ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਡਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਬ਼ੇਨਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੰ  00:00 ਿਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਇਨਹ ਾਂ ਥਾਿਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਗ੍ ਕਾਂਗ੍ ਨ ੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਉਤਰਨ ਤੋ ਰੋਵਕਆ ਜਾਏਗ੍ਾ।  ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ਼ੇ ਵਨਯੰਤਰਣ (ਕਰਾਸ-ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਨਿ਼ੇਨਸ ਅਤ਼ੇ ਯਾਤਰੀਆ ਂਦਾ ਵਨਯਮ) ਵਨਯਮ (ਕੈਪ੍.599H) ਦ਼ੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  
ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਿਾਲ਼ੇ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰੱੁਪ੍ A ਦ਼ੇ ਤੌਰ ਤ਼ੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ਼ੇ ਜਾਣਗ਼੍ੇ, ਤਾਂ ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਥਾਿਾਂ ਤ਼ੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਾਂਗ੍ ਕਾਂਗ੍ ਲਈ 
ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕ਼ੇ । ਮੁਅੱਤਲੀ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗ੍  ਰਹ਼ੇਗ੍ੀ ।  
       
     ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੰ  ਸਖਤ ਉਡਾਣ-ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਧੀ ਦ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਜਗ੍ਹਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਡਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਧੀ ਨ ੰ  ਲਾਗ੍  ਕੀਤਾ । 
ਜਗ੍ਹਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਡਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਧੀ ਦ਼ੇ ਤਵਹਤ, ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਹ ਕੀਤ਼ੇ ਬਗੈ੍ਰ, ਜ਼ੇ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆ ਂਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਿਾਲ਼ੇ 
ਯਾਤਰੀਆ ਂਦ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱ ਲ ਪੰ੍ਜ ਜਾਂ ਿਧ਼ੇਰ਼ੇ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ, ਸੱਤ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਿਚ N501Y ਵਮਊਟੰਟ ਸਟਰ਼ੇਨ ਿਾਲ਼ੇ COVID-19 ਲਈ  ਪੁ੍ਸਟੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣ ਤ਼ੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨ ੰ  14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਹਾਂਗ੍ ਕਾਂਗ੍ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਪ੍ 599H ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰ਼ੇਗ੍ੀ ਅਤ਼ੇ 
ਤਾਂ ਜ ੋਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤ਼ੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟ਼ੇ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕ਼ੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦ਼ੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਂਗ੍ ਕਾਂਗ੍ ਵਿੱਚ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ 
ਲਗ੍ਾਉਣ ਲਈ ਉਸ਼ੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨ ੰ  ਕੈਪ੍ 599H ਦ਼ੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਿਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦ਼ੇ ਤੌਰ ਤ਼ੇ ਦਰਸਾਏਗ੍ੀ ।  
       
     ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰ਼ੇ ਨੇ ਵਕਹਾ, ਵਕ “ਹਾਂਗ੍ ਕਾਂਗ੍ ਦ਼ੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਵਹਲੀ ਿਾਰ N501Y ਵਮਊਟੰਟ ਸਟਰ਼ੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜ਼੍ੇ ਪੁ੍ਸਟੀ ਕੀਤ਼ੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਨਾਲ, 
ਸ ਝ-ਬ ਝ ਨਾਲ ਵਨਪ੍ਟਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੇਂ ਲਾਗ੍  ਕੀਤ਼ੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਡਾਣ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਧੀ ਦ਼ੇ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਥਾਿਾਂ 'ਤ਼ੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ 
ਤੌਰ' ਤ਼ੇ ਲਾਗ੍  ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜੱਥ਼ੇ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਦ਼ੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕ਼ੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁ੍ਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਸੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ  N501Y ਵਮਊਟੰਟ ਸਟਰ਼ੇਨ ਪ੍ਾਏ ਗ੍ਏ 
ਸਨ । ਭਾਰਤ, ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨ ਅਤ਼ੇ ਵਿਲੀਪ੍ੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਕ਼ੇਸਾਂ ਦੀ ਸੱਤ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪ੍ ਰਨ ਸੰਵਖਆ ਹੈ ਜੋ ਵਪ੍ਛਲ਼ੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਂ 'ਤ਼ੇ 
ਪ੍ਹੰੁਚੀ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਵਤੰਨ ਥਾਿਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਡਾਣ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰ਼ੇਗ੍ੀ। ” 
       
ਇਨਹ ਾਂ ਵਤੰਨ ਥਾਿਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ- ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਰਹ਼ੇਗ੍ੀ । ਢੱੁਕਿੀਂ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਹਾਂਗ੍ ਕਾਂਗ੍ ਵਿੱਚ ਇਨਹ ਾਂ 
ਥਾਿਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਦ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਪ੍ 599H ਦ਼ੇ ਤਵਹਤ ਇਨਹ ਾਂ ਵਤੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਰੱੁਪ੍-ਏ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਿਜੋਂ 
ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗ੍ਾ ਤਾਂ ਜ ੋਵਕਸ਼ੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਬੋਰਵਡੰਗ੍ ਦ਼ੇ ਵਦਨ ਦੋ ਘੰਵਟਆ ਂਤੋਂ ਿੱਧ ਜਾਂ ਹਾਂਗ੍ ਕਾਂਗ੍ ਲਈ ਚੜ੍ਹਨ ਿਾਲ਼ੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 21 ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 
ਥਾਿਾਂ ਤ਼ੇ ਰਹ਼ੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤ਼ੇ ਪ੍ਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾਈ ਜਾਏਗ੍ੀ । 
       

ਇਸ ਦ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦ਼ੇਸੀ ਥਾਿਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਗ੍ ਕਾਂਗ੍ ਿਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਿਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵਖਆ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੈਪ੍ 599H ਦ਼ੇ ਤਵਹਤ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਿਾਲ਼ੇ ਸਥਾਨਾਂ(ਜ ੋਮੌਜ ਦਾ ਗ੍ਰੱੁਪ੍ A ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਹਨ) ਤੋਂ ਹਾਂਗ੍ ਕਾਂਗ੍ ਪ੍ਰਤਣ ਿਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਟੈਸਵਟੰਗ੍ ਨੋਵਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰ਼ੇਗ੍ੀ । 21 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦ਼ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 12ਿੇਂ ਅਤ਼ੇ 19ਿੇਂ ਵਦਨ ਟੈਸਵਟੰਗ੍ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਗ੍ ਕਾਂਗ੍ 
ਪ੍ਰਤਣ ਿਾਲ਼ੇ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨ ੰ  ਹੋਰ ਸੱਤ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਸਿੈ-ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਏਗ੍ੀ, ਅਤ਼ੇ ਹਾਂਗ੍ ਕਾਂਗ੍ ਿਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਦ਼ੇ 26ਿੇਂ ਵਦਨ 
ਵਨਉਕਵਲਕ ਐਵਸਡ ਟੈਸਟ ਦ਼ੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ ਹਨ । 
       
     “ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਲੋਬਲ ਅਤ਼ੇ ਸਥਾਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਵਥਤੀ ਦ਼ੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤ਼ੇ ਨੇਵੜ੍ਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ਼ੇਗ੍ੀ, ਅਤ਼ੇ ਲੋੜ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰ ਨੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ਼ੇ ਵਨਯੰਤਰਣ 
ਉਪ੍ਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਅਨੁਕ ਲ ਕਰ਼ੇਗ੍ੀ, "ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੇ ਬੁਲਾਰ਼ੇ ਨੇ ਵਕਹਾ। 
      

  
ਅੰਤ / ਐਤਿਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 
HKT 23:59 ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 


